POCHOD ZA

DĚTSKÝM

ÚSMĚVEM

Charitativní akce na podporu Dětského domova Plumlov
V Prostějově se nachází domovská posádka 102. průzkumného praporu, který
tvoří základ 8. jednotky PRT. Ta plní úkoly v zahraniční misi v Afghánistánu.
Vzdálenost z Prostějova do Afghánistánu činí 4 544 km. Taková vzdálenost tedy
dělí vojáky v Afghanistánu od svých domovů. Spoluprací Hnutí Na vlastních nohou
se 102. průzkumným praporem a s 8. jednotkou PRT vznikl projekt Pochod za
dětským úsměvem, kterým společně podpoří výstavbu sportoviště pro děti
v Afghánistánu a nakoupí sportovní vybavení dětem v Dětském domově v Plumlově.
Cílem pochodu je překonat pomyslnou vzdálenost 4544 kilometrů mezi
Afghánistánem a Prostějovem. Do společné kilometrové banky v měsíci říjnu
našlapanými kilometry přispěli nejen příslušníci 8. jednotky PRT, také děti ze „
stonoţkových “ škol a prostějovští průzkumníci a pozvaní hosté z řad armády,
policie, klubu výsadkových veteránů a Města Prostějov.
Naše základní škola je zapojena do Hnutí Na vlastních nohou- do „ Stonoţky “ jiţ
21 roků. Děti z DD Plumlov naši školu pravidelně navštěvují. Není proto divu, ţe
celý projekt Pochod za dětským úsměvem se nás bezprostředně týkal a účast
v něm byla pro nás samozřejmostí.
V doprovodném programu dne 25. 10. 2011 na letišti v Prostějově se naši ţáci
seznámili s ukázkou výzbroje a výstroje 102. průzkumného praporu a ve
sportovních disciplinách jako je jízda na šlapacích motokárách, jízda zručnosti na
kole či koloběţce, střelba na bránu florbalovou hokejkou, chůze zručnosti na
krátkou vzdálenost a další si potvrdili naši deváťáci spolu s dětmi z DD- svými
spoluţáky svou výbornou fyzičku. Ţáci z plumlovské školy získali za své skvělé
výkony diplomy za nejlepší umístění. Vyvrcholením Pochodu za dětským úsměvem
bylo symbolické předání finanční částky zástupcům Dětského domova v Plumlově
za účasti hlavních představitelů AČR, zástupců hnutí „ Na vlastních nohou “
Stonoţka a stonoţkových škol. Ředitelka školy D. Zapletalová obdrţela pamětní
list. Společně jsme absolvovali 311 kilometrů v blízkém okolí naší školy. Pochodu
se zúčastnilo 83 našich ţáků v rámci hodin TV, a tak svým pochodem celou akci
podpořilo. Našim spoluţákům z Dětského domova v Plumlově gratulujeme k
novému sportovnímu vybavení.
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